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Z Á P I S 
z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo  

dne 9. 12. 2020 v 16:00 hod ve Víceúčelovém objektu Krkonošská 500 v Desné II 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína Hofmanová, Ing. Ivan 

Indráček, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, Patrik Chlum, Ivana Suchardová, 

Petr Šikola, Ing. Miloš Hataš 

Omluveni: Stanislav Doubek, Martin Lauer, Pavel Horký  

Pozdní příchod:  
 

Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 

§ 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle §3 aktualizovaného a 

odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná dne 7. 9. 2016. 

 

Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 12 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. 

 

a) Pro řízení dnešního zasedání je navržen starosta města Jaroslav Kořínek. 

Hlasování pro – 12 

 

b) Zapisovatelkou dnešního zasedání je paní Hana Hrušková, pracovnice MěÚ Desná. 

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Jiří Koukal, Jarmila Zachrová 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Zachrová) 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ing. Tomáš Strnad, Ing. Pavel Michek 

Hlasování pro – 12 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 11. 11. 2020 byl uložen na 

MěÚ k nahlédnutí, nikdo ze zastupitelů k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za 

schválený. 

 

f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování.   

   

Hlasování pro - 12 

Usnesení 1a)  

Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a 

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 23. 11. 2020 navrhla k projednání tento program dnešního 

zasedání  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - schválení budoucí směnné smlouvy pč. 934/1 v k.ú. Desná II 

    4) Ekonomické 

      - ekonomická situace 
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      - rozpočtová opatření       

      - návrh rozpočtu roku 2021 

      - rozpočtový výhled na období 2022-2026    

      - návrh harmonogramu investičních akcí a oprav na rok 2021  

    5) Organizační 

       - činnost výborů 

       - návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání pyrotechniky 

    6) Informace MěÚ 

    7) Diskuze 

    8) Závěr 

 

Navrhuji, aby do dnešního programu jednání byly provedeny následující změny:  

Do bodu organizačních přidat bod “Objekt č.p. 844 ulice Riedlova po požáru, stanovení 

postupu“  

Hlasování pro – 12 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání, které se koná dne 9. 12. 2020 od 16:00 

hodin  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - schválení budoucí směnné smlouvy pč. 934/1 v k.ú. Desná II 

    4) Ekonomické 

      - ekonomická situace 

      - rozpočtová opatření       

      - návrh rozpočtu roku 2021 

      - rozpočtový výhled na období 2022-2026    

      - návrh harmonogramu investičních akcí a oprav na rok 2021  

    5) Organizační 

       - činnost výborů 

       - návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání pyrotechniky 

    6) Informace MěÚ 

    7) Diskuze 

    8) Závěr 

     

2. Kontrola usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 11. 11. 2020: 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

1b) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 

1c) konstatování, že nový člen zastupitelstva pan Miloš Hataš - složil slib - splněno 

2) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení ze 4. ZM ze dne 9.9.2020 – 

standardní bod, tedy splněn 

3.1) schválení odkoupení pozemku v k.ú. Desná II – garáž od I. – běží, je připravená smlouva, 

následně vklad 

3.2) vzata na vědomí žádost a neschválení prodeje pozemku v k.ú. Desná III – les nad 

autokempem, pan S. z Prahy – splněno, žadatel vyrozuměn 

3.3) schválení prodeje části pozemku v k.ú. Desná II – pan B., Pustiny hřiště – podepsána 

smlouva, zaplaceno, připraven vklad, běží  
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3.4) vzata na vědomí žádost a neschvaluje zveřejnění záměru na odkoupení, případně pronájmu 

pozemku v k.ú. DI – pan N. – splněno, žadatel vyrozuměn  

3.5) schválení prodeje pozemku v k.ú. Desná III – M., na Černé Říčce koupili chalupu – běží, 

vloženo na katastr 
3.6) schválení prodeje pozemku v k.ú. Desná II – K. – běží, je podepsaná smlouva, zaplaceno a 

je připraveno na vklad 

3.7) vzata na vědomí žádost a neschvaluje zveřejnění záměru na odkoupení pozemku v k.ú. DIII 

– S., sjezd na 1/10 – splněno, žadatel vyrozuměn, sjezd řeší SÚ  

3.8) vzata na vědomí žádost a neschvaluje zveřejnění záměru na odkoupení pozemků v k.ú. DI – 

K. nad Sokolskou – splněno, žadatel vyrozuměn  

3.9)  schválení dohody o zrušení VB a zřízení bezúplatné služebnosti na pozemku v k.ú. DIII – 

VŠ Báňská, Č.Ř. – běží, připravuje se smlouva a vklad 

3.10) schválení adresného záměru na směnu pozemků v k.ú. DIII – Junák - skauti, Č.Ř. – běží, 

připravuje se záměr 

3.11) vzata na vědomí informace o stavu přípravy prodeje pozemků v lokalitě Sokolská – běží, 

zaplacen GP, v únoru na ZM 
4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.10. 

2020 – vzetím na vědomí splněno 

4.2) vzata na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.11/2020 schváleném radou města, 

oprava protipovodňového systému – vzetím na vědomí splněno 

4.3) vzata na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.12/2020 schváleném radou města, 

oprava havárií kanalizací – vzetím na vědomí splněno 

4.4) vzata na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.13/2020 schváleném radou města, vratka 

nevyčerpaných dotací (ZŠ potravinová pomoc) – vzetím na vědomí splněno  

4.5) schválení rozpočtového opatření č. 14/2020, týkalo se navýšení dotace na nákup kontejnerů a 

kont. stání, výdaje na volby, příjem za nemocenské na platy – schválením splněno 

4.6) schválení rozpočtového opatření č. 15/2020, navýšení částky za opravy komunikací – 

schválením splněno 
5.1) vzata na vědomí informace o vyhodnocení investičních akcí města Desná za rok 2020 – 

vzetím na vědomí splněno 
5.2) schválení plánu rozvoje a údržby bytů a nebytových prostor v majetku města Desná – 

schválením splněno, zapracované připomínky 

5.3.1) schválení zprávy o uplatňování Územního plánu Desná za období 05/2016-05/2020 – 

schválením splněno 

5.3.2) stanovení, že změna č. 2 ÚP Desná bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. 

stavebního zákona – stanovením splněno 

5.4) neschválení žádosti na změnu ÚP – V. – neschválením splněno, žadatel vyrozuměn 

5.5) vzata na vědomí informace o pořízení společné projektové dokumentace k Domu sociálních 

služeb Mikroregionu Tanvaldsko – vzetím na vědomí splněno 

5.6) schválení monitoringu potřeb v oblasti sociálních služeb v obci Desná a realizaci jednotlivých 

aktivit realizačním týmem v rámci projektu „Střednědobé plánování sociálních služeb v MT“, jehož 

výsledkem bude nový Komunitní plán sociálních služeb pro území celého Mikroregionu 

Tanvaldsko – běží 

5.7) schválení mimořádné odměny členu zastupitelstva – přijetím usnesení splněno 

5.8) schválení bezúplatného převodu majetku – traktůrek hřiště – hotovo 

5,9) schválení nákupu nového traktůrku – hotovo – pořízen 

5.10) schválení využití výnosů z provozu technických a podobných her – schválením splněno 

5.11) vzata na vědomí informace o návrhu zvýšení parkovného na Souši a přípravě podkladů–běží  

6) vzaty na vědomí informace MěÚ o praktických lékařích, opravě střechy na Domě 
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s pečovatelskou službou, přípravě nové provozovny prodeje pečiva DII/630, opravě bytových domů 

a bytových jednotek, rekonstrukce KD Sklář, přesunu bankomatu KB – vzetím na vědomí splněno 

 

Hlasování pro – 11, nehlasoval – 1 (Želinský) 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení z 5. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 11. 11. 2020. 

 

3. Majetkoprávní 

3.1) Schválení budoucí směnné smlouvy   

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 17.6.2020 pod bodem 3.6 schválilo směnu pozemků 

pro změnu trasy místní komunikace podle předloženého návrhu. Pan K. předložil návrh Smlouvy o 

smlouvě budoucí. Tuto smlouvu zkontroloval pan Dongres a sdělil, že je v pořádku. 

RM na svém 18. zasedání dne 23.11.2020 pod bodem 337/20 doporučila zastupitelstvu schválit 

navrženou budoucí směnnou smlouvu. 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Zachrová) 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí směnné smlouvy týkající se pozemků 965, 

934/6, 934/1 a 950 v k.ú. Desná II, mezi městem Desná a Ing. J. K., bytem Třebotov.  

 

4. Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her 

k 30.11.2020 

Na účtech máme k 30.11.2020 volných 18.784.744,44 Kč (viz příloha). 

Za listopad jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 3.943.408,14 Kč, což je v 

porovnání s listopadem 2019 více o 68.191,73 Kč 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 4.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o finanční situaci města, výnosech daní dle 

RUD a výnosu daně z hazardních her k 30. 11. 2020.                                                 

 

4.2) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č.16/2020 

Rada města schválila dne 23.11.2020 usnesením č. 348/20 rozpočtové opatření č.16/2020.  

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 rozšíření opravované plochy komunikace Na Novině a Riedlovy ulice u Skláře oproti uzavřeným 

smlouvám o dílo. S tím souvisí navýšení nákladů na opravy komunikací prováděné firmou LTM 

Krkonoše s.r.o. o 226.000,-Kč včetně DPH. 

 

Rozšíření oprav komunikace u Skláře (74.395,-Kč) 

Na základě požadavku města Desná došlo dodatečně k rozšíření asfaltované plochy u Skláře o cca 

70 m2, kde došlo k odfrézování starého asfaltového povrchu a položení nového. Jedná se o část 

sjezdu ke Skláři a plochy před objektem, který v minulosti vlastnil p. K. a který je nyní v majetku 

státu a město odeslalo žádost o jeho odkoupení. 

Rozšíření oprav komunikace Na Novině (152.025,-Kč) 

Vzhledem k tomu, že část komunikace mezi Soušskou cestou a úsekem komunikace Na Novině, 

nebyla opravována v rámci rekonstrukce komunikace (zhruba prostor příjezdu k odbočce na 
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úpravnu vody), bylo rozhodnuto o její opravě. Jednalo se o opravu poškozeného asfaltového 

povrchu cca 90 m2 na 11 místech, kde muselo dojít k provedení řezu, vyčištění, zasypání podloží, 

penetraci a pokládku asfaltu.    

 

 poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění výdajů 

jednotek SDH obcí za rok 2020 ve výši 37.512,-Kč 

 

Navyšované výdaje jsou v rozpočtu pokryty z rezervy a příjmy jsou převedeny na rezervu (§ 6171, 

položka 5901). Rezerva bude tedy ponížena o 188.488,-Kč. Její zůstatek po tomto snížení bude činit 

184.414,-Kč. 

 

Schválené usnesení: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.16/2020, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 37.512,-Kč a ve výdajové části o 37.512,-Kč.  

 

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.16/2020 schváleném 

radou města dne 23.11.2020 usnesením č.348/20. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 17/2020 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 úpravy výše přijatých příspěvků v roce 2020 od obcí Albrechtice v J.h. a Kořenov za výkony 

městské policie. Jedná se o zvýšení rozpočtované částky na rok 2020 (položka 4121) o 14.514,-

Kč. 

 převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody 

pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období listopad 2020 

na : 

§ 3639 (místní hospodářství) ve výši 1.668,-Kč 

§ 4351 (pečovatelská služba) ve výši 2.409,-Kč 

§ 5311 (městská policie) ve výši 4.803,-Kč 

§ 6112 (zastupitelé) ve výši 7.368,-Kč 

 Jedná se pouze o převody mezi položkami 5011, 5023, 5031,5032 a položkou 5424 v rámci 

jednotlivých paragrafů. 

 pořízení malotraktoru Kubota od firmy Agrozetcentrum Mladá Boleslav s.r.o.  

schválené ZM dne 11.11.2020 usnesením č. 5.9 (§ 3639, položka 6122). Pořízení je hrazeno 

přijetím úvěru ve výši 682.440,-Kč schváleného ZM dne 11.11.2020 usnesením č. 5.9 (položka 

8123) a protihodnotou ve výši 187.550,-Kč za neopravitelný malotraktor Kubota, který byl na 

město bezúplatně převeden od TJ Desná (schváleno ZM dne 11.11.2020 usnesení č.5.8). 

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/12/Protokol-o-výsledku- poptávkového-řízení-

nákup-traktůrku-pro-údržbu-hřiště-TJ.pdf 

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

Hlasování pro - 12 

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/12/Protokol-o-výsledku-%09poptávkového-řízení-nákup-traktůrku-pro-údržbu-hřiště-TJ.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/12/Protokol-o-výsledku-%09poptávkového-řízení-nákup-traktůrku-pro-údržbu-hřiště-TJ.pdf
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Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.17/2020, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových 

prostředků v příjmové části o 14.514,-Kč a ve výdajové části o 682.440,-Kč. Navyšované 

výdaje jsou pokryty čerpáním dlouhodobého úvěru. 

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 18/2020 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 nákladů ve výši 1.076.000,-Kč na rekonstrukci ve Skláři (§ 3319, Org. 0513). Jedná se o 

stavební úpravy, šatnu, bar a výčepní zařízení - viz. příloha - komentář Martina Soukupa. 

Z toho 742.000,-Kč je pokryto z nevyčerpaných rozpočtovaných výdajů na rok 2020 na § 3319 

z důvodu neuskutečněných akcí (sympozium, ples, ostatní osobní výdaje, pohoštění a kulturní 

akce). 

Je tedy potřeba navýšit původní rozpočet (§ 3319, Org. 0513, položka 6121 a 6122) celkem o 

334.000,-Kč. 

 úhrady nákladů firmě Electrosun, s.r.o. ve výši 41.745,-Kč (§ 3631, položka 5171) za přípravu 

podkladů a pomoc při zpracování zadávacího řízení na zhotovitele a následný monitoring 

probíhající rekonstrukce veřejného osvětlení (rozvaděč č. 7) - viz. příloha - komentář Martina 

Soukupa. 

 úhrady výdajů Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 2,873,75 Kč souvisejících s provozem 

protipovodňového systému v Desné. Jedná se o servisní činnost a posouzení funkční 

způsobilosti 1 ks srážkoměru a 2 ks hladinoměrů, které jsou součástí protipovodňového 

systému (prováděno 2x ročně) 

Je potřeba navýšit rozpočet (§ 6409, položka 5329) o 2.800,-Kč. 

 

Navyšované výdaje ve výši 334.000,-Kč budou pokryty z vyšších příjmů z dílčí daně z technických 

her (položka 1385). Schválený a upravený rozpočet je 1.093.000,-Kč, příjem do 30.11.2020 již 

1.597.546,-Kč. 

Navyšované výdaje ve výši 44.545,-Kč budou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901), 

jejíž aktuální zůstatek činí 259.608,-Kč. 

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.18/2020, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení rozpočtových 

prostředků v příjmové části o 334.000,-Kč a ve výdajové části o 334.000,-Kč.  

 

4.5) Rozpočtové opatření č. 19/2020 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu dne 7.12.2020 přijaté dotace ve výši 

1.126.295,20 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu chodníku v Údolní ulici. 

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.5 



 

 

7 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.19/2020, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení rozpočtových 

prostředků v příjmové části o 1.126.295,20 Kč. 

 

4.6) Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně navrhovaných změn 

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty zamýšlené „investiční“ akce na rok 2021. 

Rozpočet je sestaven jako přebytkový.  

Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem a některými zastupiteli dne 19.11.2020 a radou 

města dne 23.11.2020 usnesením č. 344/20 doporučen zastupitelstvu města ke schválení 

v předloženém znění.  

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd před změnami (vyvěšený rozpočet) :  

Třída 1 daňové příjmy 45 591 200,00 Kč 

Třída 2 nedaňové příjmy 18 573 197,02 Kč 

Třída 3 kapitálové příjmy   8 000 000,00 Kč 

Třída 4 přijaté dotace   5 768 627,15 Kč 

 celkem příjmy   77 933 024,17 Kč 

Třída 5 běžné výdaje 66 000 024,17 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje   6 887 000,00 Kč 

 celkem výdaje 72 887 024,17 Kč 

Třída 8 splátky úvěrů - 5 046 000,00 Kč 

 celkem financování - 5 046 000,00 Kč 

 

Návrh usnesení (vyvěšený rozpočet): 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města na rok 2021 jako přebytkový s celkovými 

příjmy třídy 1 až 4 ve výši 77 933 024,17 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 72 887 024,17 Kč a 

financováním třídy 8 ve výši - 5 046 000 Kč a závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 

zveřejněného materiálu Návrh rozpočtu 2021 - závazné ukazatele.  

Starosta navrhuje dvě změny v návrhu rozpočtu: 

- na základě dnešní obdržené nabídky, navýšit rozpočet dle nabídky v položce na plánovanou 

opravu komunikace ve Spojovací ulici. Cena je vyšší, než se odhadovalo (je včetně 

parkovacích ploch). V průběhu ledna proběhne poptávkové řízení a v únoru na 

zastupitelstvu se bude schvalovat nejnižší nabídka. 

- na základě zaslané žádosti navýšení rozpočtu pro Jizerský klub lyžařů v položce příspěvku 

na činnost. Areál je nově zrekonstruován a je chloubou města. V žádosti jsou uvedené 

náklady klubu na činnost.  

 

Zastupitelé s oběma návrhy souhlasili. 

 

Změny: 

·     koupě pozemku v k.ú. Desná II p.č. 7 (jeho součástí je garáž) za 130.000,-Kč 
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            § 3639, položka 6130 +130.000,-Kč,  

            § 6171, položka 5901 (rezerva) -130.000,-Kč 

·     zrušení dotace na vybudování chodníku v Údolní ulici 1.126.295,20 Kč (obdržena v 2020) 

            položka 4116, org.1605  -18.050,-Kč a položka 4216, org.1605 -1.110.086,21 Kč 

            § 6171, položka 5901(rezerva) -28.136,21 Kč  

            položka 8115 (financování) +1.100.000,-Kč 

·     navýšení výdajů na opravu Spojovací ulice o 700.000,-Kč 

§ 2212, položka 5171 +700.000,-Kč 

položka 8115 (financování) +700.000,-Kč 

·     navýšení příspěvku pro Jizerský klub lyžařů o 50.000,-Kč 

§ 3419, org. 1002, položka 5222 +50.000,-Kč 

položka 8115 (financování) +50.000,-Kč 

 

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd po změnách:  

Třída 1 daňové příjmy 45 591 200,00 Kč 

Třída 2 nedaňové příjmy 18 573 197,02 Kč 

Třída 3 kapitálové příjmy   8 000 000,00 Kč 

Třída 4 přijaté dotace   4 640 490,94 Kč 

 celkem příjmy   76 804 887,96 Kč 

Třída 5 běžné výdaje 66 591 887,96 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje   7 017 000,00 Kč 

 celkem výdaje 73 608 887,96 Kč 

Třída 8 použití uspořených finančních prostředků   1 850 000, 00 Kč 

 splátky úvěrů - 5 046 000,00 Kč 

 celkem financování - 3 196 000,00 Kč 

 

Diskuze k rozpočtu: 

Indráček – dotaz ohledně příspěvku pro TJ, zda by se neměla zredukovat, již nesplácejí dluh a 

město řeší veškeré opravy, navrhuje, že by sportovní komise mohla zpracovat materiál na 

financování spolku (jaké jsou výdaje, příjmy, počty dětí atd,) 

starosta – sportovní komise to asi není schopna připravit, nemá podklady. Komise dělá akce pro 

veřejnost a podílí se na akcích města 

tajemník – myslí, že stačí jen krátce vypsat výdaje a příjmy, TJ bude teď podávat vyúčtování, tak 

vše uvidíme a podle toho určíme v příštím roce příspěvek 

starosta – nyní tedy rozhodněme, kdo pravidla pro financování spolků připraví 

Indráček – jestli to sportovní komise nezvládne zpracovat, tak to připraví on, ve spolupráci s 

Pavlem Michkem, pokud bude souhlasit 

Michek - souhlasí 

Indráček – dotazoval se, proč se odkládá rekonstrukce ZMŠ? 
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starosta – chceme se pokusit získat dotaci, také se čeká, jestli uspějeme s žádostí o dotaci na RV, 

pokud s dotací neuspějeme, budeme rekonstrukci řešit z rozpočtu v roce 2022 

Soukup – projektová dokumentace je komplet připravená, čeká se na nějakou výzvu 

Indráček – takže realizace bude co nejdříve? 

starosta – ano, nejpozději v roce 2022  

Indráček – VO Finské domky, nedat nějakou efektivnější částku na opravu, kdy v dalším roce je 

možnost získat dotaci? 

Jiřička – tuto částku navrhovalo MH ještě v době, kdy jsme nevěděli, že bude možnost získat 

dotace pro rok 2022  

Soukup – nechal by tuto částku v rozpočtu na okrajové části, kde by se oprava VO provedla. Tyto 

části nebudou splňovat dotační podmínky a město je musí postupně opravit samo  

 

Z výše uvedených důvodu navrhuji rozpočet schválit následujícím usnesením: 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.6 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města na rok 2021 jako přebytkový s 

celkovými příjmy třídy 1 až 4 ve výši 76 804 887,96 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 73 608 887,96 

Kč a financováním třídy 8 ve výši - 3 196 000 Kč a závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 

zveřejněného materiálu Návrh rozpočtu 2021 - závazné ukazatele. Zároveň schvaluje změnu 

v závazných ukazatelích v příjmech paragraf 0000, položka 4116 snížení o 18 050,-Kč a 

položka 4216 snížení o 1 110 086,21 Kč, ve výdajích paragraf 2212 navýšení o 700.000,-Kč, 

paragraf 3639 navýšení o 130 000 Kč, paragraf 3419, položka 5222, org. 1002 navýšení o 

50.000,-Kč a paragraf 6171 snížení o 158 136,21 Kč a ve financování položka 8115 navýšení o 

1 850 000 Kč.  

 

4.7) Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 až 2026 

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán finančním výborem a zastupiteli dne 19.11.2020 a 

radou města dne 23.11.2020 usnesením č. 345/20 doporučen zastupitelstvu města ke schválení 

v předloženém znění.  

 

Hlasování pro – 11, nehlasoval – 1 (Zachrová) 

Usnesení 4.7 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2022 

až 2026. 

 

4.8) Návrh harmonogramu investičních akcí a oprav na rok 2021  

Navržené investiční akce a opravy na rok 2021 byly předloženy dne 19.11.2020 Finančnímu výboru 

při projednávání rozpočtu. Po projednání radou města dne 23.11., doporučuje vedoucí ekonomka 

harmonogram předložit zastupitelům města na schválení. 

Návrh – viz příloha (byly doplněny další položky)                             

 

Indráček – silnici DIII se tedy v roce 2021 rekonstruovat nebude? 

starosta – nebude, až v roce 2022 

Indráček – co atletický areál? 

Soukup – žádali jsem třikrát, dvakrát bylo zamítnuto a u poslední žádosti zatím nemáme výsledky  

Indráček – nešlo by rekonstruovat svépomocí, když neuspějeme, pokud ví, nelze tam pořádat 

závody, jestliže nesplňují normy  

starosta – počkáme na výsledek žádosti o dotaci a pak můžeme schválit realizaci jiným způsobem 
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Chlum – upozorňuje, že nově vznikla agentura – připravuje nové dotační programy, možná by stálo 

za to se pokusit o získání dotace 

Soukup – děkuje za tip, zítra se na tu agenturu podívá, pokud to půjde, tak zkusíme zrealizovat 

Indráček – asi by se k tomu měl vyjádřit i atletický oddíl 

tajemník – je v havarijním stavu 

Indráček – dále by se chtěl dotázat na zahradu okolí RV, místo kotců je tam nevyužité místo, dal by 

se odstranit plot a mohlo by se toto místo nějak upravit 

Šikola – čekáme na vyjádření ohledně dotace na RV, ve které byla zahrnuta i zahrada, dokud je tam 

školka, tak bychom nechtěli ploty odstraňovat 

starosta – zjistit využití školy v tomto prostoru a případně dořešit odstranění plotu u bývalých kotců 

Indráček – když budou vypsané dotace na vodovody, bude čas vypracovat projekty? 

starosta – ano, proběhlo jednání, nejdříve bychom řešili velké rekonstrukce, které máme 

dlouhodobě připravené, potom bychom řešili další rekonstrukce, na přípravu dokumentací je rok 

2021, finance na rekonstrukce se mohou čerpat do roku 2029 - kolaudace, na únorové ZM přijde 

zástupce firmy PROVOD a představí nám možnosti 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 4.8 

Zastupitelstvo města schvaluje harmonogram investičních akcí a oprav na rok 2021 

v přiložené podobě. 

 

5. Organizační 

5.1) Činnost výborů 

5.1.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Paní Ivana Suchardová informovala zastupitele o činnosti  FV.  

RM na svém jednání 23.11.2020 doporučila ZM uložit FV do jeho plánu na rok 2021 úkol, který se 

týká nového ceníku na prodej a pronájem pozemků v Desné viz usnesení RM . 369/20 ze dne 

23.11.2020: 

„Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit Finančnímu výboru do jeho plánu na rok 2021 

úkol, který se týká tvorby nového ceníku na prodej a pronájem pozemků v Desné“ 

Tento bod doporučuje RM zařadit do plánu činnosti již na leden, aby se nový ceník mohl schválit na 

ZM v únoru.  

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Suchardová) 

Usnesení 5.1.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Desná a zároveň 

doporučuje zařadit do plánu činnosti výboru na únor, projednání nového ceníku na prodej a 

pronájem pozemků v Desné. 

 

5.1.2) Zpráva o činnosti výboru Kontrolního výboru 

Pan Strnad informoval zastupitele o činnosti Kontrolního výboru. Poslední schůzku měli 

30.11.2020, kde proběhla kontrola vymáhání poplatků a řešili plán činnosti na rok 2021.  

 

Hlasování pro – 12  

Usnesení 5.1.2  

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru města Desná.  

 

5.1.3) Zpráva o činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch 
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Pan Lauer je omluven, zápis je v trezoru. Pan Indráček sdělí informace, které výbor projednával.  

 

Úkol Arboretum, budou řešit na jaře, dále se zabývali výší parkovného na Souši, navrhují vyvolat 

jednání s Kořenovem a zrealizovat parkovací informační systém, který by informoval včas, zda je 

parkoviště volné, aby lidi nejezdili tam a zpět, dále navrhli, aby se při navýšení částky za parkovné 

větší výtěžek věnoval OPS, řešilo se na minulém ZM, dále navrhují realizovat projektovou 

dokumentaci vodovod Černá Říčka, úpravu parkoviště naproti poště, přesun autobusové zastávky 

DIII, přesunuli značku, ale zastávka zůstala, řešili rekonstrukci ZMŠ, dále využití prostoru u RV 

např. venkovní školní učebna, dále navrhují např. u nádraží vybudovat skatepark, dále se zabývali 

technologií rekonstrukce cesty Na Novinu, nevypadá to nějak vábně, mají obavy, aby vydrželo, už 

byla cesta předána? A kdy se doplní značky, vše je uvedeno v zápise z jednání výboru. 

 

starosta – upozorňuje, že zápis je stále na MěÚ nepodepsán předsedou, dále na únorovém zasedání 

by měl výbor předložit plán činnosti na rok 2021 

starosta – s Kořenovem to vedeme v patrnosti, výměna parkovacího systém vyjde cca na 750000,-

Kč, řešili to se starostou Bedřichova, navrhuje, aby se výbor pokusil řešit třeba jen dvě konkrétní 

věci, třeba cyklostezky, arboretum, aby přišli s doporučením, nebo návrhem na zpracování, také by 

se mohl dořešit prostor za panelovým domem u bývalé benzínové pumpy, který se začal řešit s p. 

Strnadem 

Indráček – ano s návrhy souhlasí, pokud ZM dá výboru za úkol vyřešit konkrétní věci, výbor si to 

vezme za své, co se týče cyklostezek, tak měli schůzku, nyní má druhá strana přijít s návrhy  

starosta – mělo by to být uvedeno v zápise, aby zastupitelé věděli, co je v řešení 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 5.1.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti Výboru pro rozvoj a cestovní ruch. 

Dále zastupitelstvo výboru ukládá předložit plán činnosti na únorovém jednání zastupitelstva.  

 

5.2) Návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání pyrotechniky 

Na základě požadavku občanů k regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí 

jsme po vzoru dalších měst připravili návrh znění nové obecně závazné vyhlášky, který je v příloze. 

Navrhuji zastupitelům města rozhodnout o přípravě této vyhlášky, která by v tomto rozsahu byla 

konzultována s právním odborem MV ČR. Schválení nové OZV by mohlo proběhnout již na 1. 

zasedání ZM v roce 2021. 

Indráček – když už se řeší pyrotechnika, mohl by se také řešit zákaz použití sekaček v neděli, je to 

podobné, jinak mu nepřijde, že by někdo střílel rachejtle v průběhu roku 

Šikola – osobně naše sekačka neruší nikoho, ale rachejtle ruší neustále, hlavně psi 

tajemník – rachejtle jsou zde neustále, hlavně před Silvestrem a i po něm, aspoň bude policie moci 

pokutovat  

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2 (Indráček, Hofmanová) 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města Desná pověřuje tajemníka MěÚ přípravou nové obecně závazné 

vyhlášky, která se bude týkat regulace používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí 

na území města Desná. 

 

5.3) Objekt č.p. 844 ulice Riedlova po požáru, stanovení postupu 
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Dne 17. listopadu došlo k požáru v jednom z našich nájemních domů v Heleštajnu. Způsobit ji měl 

nájemce bytu. Požár vznikl v bytové jednotce, v horním objektu. Při požáru v tomto bytě bylo vše 

zničeno. Prvotní příčinou by měla být manipulace s tekutým plynem do zapalovače, od kterého 

chytnulo zařízení bytu. Došlo k poškození i bytové jednotky, nad tímto bytem. Zde bydlely další 3 

osoby. Dvě z těchto osob musely být hospitalizovány v nemocnici. Ještě v dopoledních hodinách 

jsme zajistili, pro poškozené, náhradní ubytování. Zároveň jsme zajistili základní vybavení bytu 

včetně hygienických potřeb, pokrývek a oblečení. 

Dále došlo k poškození elektroinstalace na chodbě domu.  

K větším škodám nedošlo, jen díky rychlého příjezdů hasičů. Po ohledání místa události 

vyšetřovatelem HZS obdržíme zprávu o příčinách a rozsahu požáru. O řešení – osudu objektu, 

bychom dnes měli rozhodnout. 

Vzhledem k tomu, že není jednoduché odhadnout náklady na opravu budovy po požáru, případné 

bourací práce části vyhořelého objektu, byl zadán požadavek p. Brezarovi, aby vypracoval odborný 

posudek na obě varianty. Předpokládáme, že tyto materiály budou k dispozici před jednáním 

zastupitelstva. Tyto podklady a zejména následné rozhodnutí zastupitelů jsou nezbytně nutné i pro 

jednání s pojišťovnou. Zatím jsou připravena dvě alternativní usnesení. 

 

Indráček – máme spoluúčast? Pojišťovna nám uhradí náklady a odečte nám spoluúčast? 

starosta – ano  

Šikola – když se to hezky opraví, tak to bude krásné bydlení, ale kam se umístí ty sociální případy  

starosta – je to pěkné místo, třeba by to bylo zajímavé i pro nějakého investora 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města Desná, na základě znaleckého posudku a vyjádření pojišťovny, rozhodlo 

o opravě části objektu bytového domu č.p. 884 ul. Riedlova, poničeného požárem dne 

17.11.2020. 

 

6. Informace MěÚ 

6.1) Řešení poškozeného majetku města 

a) Poškození nového chodníku ul. Údolní   

dne 27.10.2020 bylo zjištěno poškození obrubníků nového chodníku podél ul. Údolní, který přiléhá 

k uvedenému pozemku p.č. 55 technikou společnosti Eurovia (nákladní automobily, přívěsy, válec, 

finišer). Následně byl téhož dne odeslán dopis na EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod Liberec 

s popisem události a fotografiemi techniky (viz. příloha). Dne 26.11.2020 proběhlo v Desné jednání 

na pozemku p.č. 55 v k.ú Desná I, kterého se zúčastnili p. Daniel Patera jako zástupce f. Eurovia a 

Jaroslav Müller, Ph.D. (tajemník), Bc. Martin Soukup (manažer projektů), Blanka Mladonická 

(referentka odboru MBH) jako zástupci města Desná.  

Důvodem setkání bylo řešení poškození obrubníků nového chodníku podél ul. Údolní, který přiléhá 

k uvedenému pozemku p.č. 55 technikou společnosti Eurovia (nákladní automobily, přívěsy, válec, 

finišer) dne 27.10.2020. Bylo konstatováno, že tento chodník je zcela nový a byl kolaudován zhruba 

před jedním měsícem. Pan Patera sdělil, že společnost Eurovia si je vědoma, že poškození 4 ks 

obrubníků způsobila její technika přejížděním chodníku, a že navrhuje, že by společnost zajistila 

opravu chodníku, která by spočívala ve výměně 4 poškozených obrubníků. Dále bylo domluveno, 

že k opravě dojde až v jarních měsících roku 2021, kdy to dovolí klimatické podmínky. Termín 

opravy bude s předstihem oznámen městu Desná, které si chce opravu samo dozorovat. Důvodem 

dozoru opravy je její správné provedení. Kompetentní zástupce firmy Eurovia písemně potvrdil 

zápis (jako garanci za způsobenou škodu a rozsah a termín opravy viz. příloha).   
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b) Poškození odstavné plochy Souš  

Dne 26.11.2020 v podvečerních hodinách došlo úmyslně k poškození parkovací plochy na Souši, 

která je majetkem města Desná (katastrální území Desná III, parcelní číslo 1752/1). Pohyb tří 

vozidel je zřejmý z přiloženého záznamu z téhož dne. Poškození povrchu parkovací plochy bylo 

způsobeno řidiči minimálně dvou osobních motorových, kteří zde jezdili velikou rychlostí. 

Agresivní jízdou způsobili škodu, která dle odhadu odborné firmy činí cca 40.000,- Kč bez DPH. 

Rozsah škod vyplývá i z přiložených fotografií. Dne 1.12.2020 bylo provedeno trestní oznámení na 

neznámého pachatele z důvodu poškozování cizí věci na PČR (viz. příloha).  

 

c) Poškození pozemků v důsledku těžby dřeva 

Dne 8.12.2020 bylo zjištěno, za základě podnětu majitelky nemovitosti v části Pustiny, poškození 

pozemků ve vlastnictví města Desná. Šetřením bylo zjištěno, že k poškození došlo pohybem těžké 

techniky (nákladní vozidlo V3S a traktor) při odvozu vytěženého dřeva z výše uvedených pozemků 

ve vlastnictví p. K. Rozsah poškození vyplývá z přiložené fotodokumentace. Jedná se zejména o 

hluboké rýhy způsobené těžkou technikou a znečištění části pozemku pilinami. Na základě výzvy 

MP Desná se dostavil pan J. K., bytem Smržovka, k projednání poškození pozemků ve vlastnictví 

města Desná. Obě strany se, a to město Desná zastoupené tajemníkem MěÚ a p. J. K. se dohodly na 

uvedení pozemků do původního stavu. Konkrétně se jedná o pozemek ve vlastnictví města Desná 

p.č. 236 a 897 v k.ú. Desná II (Pustiny). Pan K. přislíbil, že prostor uvede do původního stavu do 

16.12.2020. Poté bude provedena kontrola uvedeného prostorou za účasti pana K. a pověřeného 

zástupce města Desná za účelem převzetí pozemků. 

 

6.2) Vyjádření MV – odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

Dne 7.12. 2020 město Desná obdrželo sdělení výsledku šetření, které provádělo na základě stížnosti 

podatele ze dne  20.10. 2020 k nezákonnému postupu při vyplácení mimořádných odměn pro 

Jaroslava Kořínka v letech 2018 až 2020.  

Výsledek je takový, že nejsou důvody k zahájení výkonu dozoru. V roce 2018 nebylo odůvodnění 

uvedeno. Toto se v dalších případech již neopakovalo. Postupovalo se v souladu se zákonem, což 

znamená - musí být v programu zastupitelstva, jako samostatný bod, musí mít samostatné usnesení 

a odůvodnění. Toto bylo splněno.  Odsouhlasení je plně v kompetenci zastupitelů – na jejich 

hlasování. 

 
Hlasování pro – 12 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:     

- řešení poškozeného majetku města 

- vyjádření MV – odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 

 

Zachrová – na parlamentu je to také poničené, také tam někdo asi těží 

 

7. Diskuze 

Koukal – kdo zlikvidoval sloupy na Parlamentu? 

starosta – TJ 

Koukal – zůstali tam patky a jsou tam šrouby, je to nebezpečné 

starosta – pozemky jsou již naše, takže je odstraníme 

Indráček – je převzatá silnice Na Novinu? 

tajemník – ano je, čekáme na jednání s p. Kvíčalou, abychom mohli umístit značky, zimní údržbu 

bychom dělali my  

Indráček – je tam záruka? 



 

 

14 

 

tajemník – ano, ale neví přesně délku 

Indráček – zabývalo se město zvýhodněným parkováním na Souši 

starosta – ne, hovořili jsme o případných povoleních pro sportovní oddíly, když o to požádají  

tajemník – nejsme proti tomu, jen se musí dořešit 

Indráček – zjistil, že bude zóna zákazu stání, tedy až na Novinu, místní už nebudou mít kde 

parkovat 

starosta – odstavné plochy naproti úpravně a u „Tomových parků“ nebudou kontrolovány, označení 

je potřeba, aby MP mohla pokutovat stání třeba na otočce autobusu atd.  

Strnad – přednesl požadavky p. J.  

 

8. Závěr 

Pan místostarosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 18.46 hodin. 

 

Zápis ověří:    Jiří Koukal                  …………………………………. 

                     

                       Jarmila Zachrová        ..….………..…………………… 

 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Petr Šikola  

          starosta                                                                                          místostarosta 

 
 


